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COVID-19 safe expectations during
HSC written examinations
وزارة التعليم في NSW

الترتيبات المتعلقة بـ  COVID-19 safeخالل امتحانات HSC
الخطية

سوف تساعد هذه المعلومات التالميذ على فهم الترتيبات الموضوعة لـ  COVID-19 safeعند خضوعهم المتحانات .HSC

إن سالمة وصحة وعافية التالميذ والموظفين المتواجدين في االمتحانات تأتي في أولوية االهتمامات بالنسبة لنا ،لذا
التقيد بهذه الترتيبات في جميع األوقات.
نطلب من جميع التالميذ
ّ

فحص التالميذ الذين لديهم أعراض

بتوعك
•على التالميذ عدم المجيء إلى مكان االمتحان إذا كانوا يشعرون
ّ

•سوف تطرح على التالميذ أسئلة فيما إذا كانت لديهم أعراض شبيهة باإلنفلونزا أو إذا كان مطلوباً منهم أن
يكونوا في عزلة ذاتية بموجب توجيهات صادرة عن NSW Health

بتوعك
•سوف ُيطلب من التالميذ الذين تظهر عليهم أعراض شبيهة باإلنفلونزا أو الذين يب ّلغون عن أنهم يشعرون
ّ
مغادرة المدرسة وإجراء فحص لـCOVID-19

•ينبغي على التالميذ الذين لديهم تاريخ سريري أو مرض معروف قد يبدو شبيهاً بأعراض  COVID-19التخطيط
يقدم ضماناً خطياً – يقول فيه مث ً
ال :التلميذ تظهر عليه هذه
منذ اآلن والتكلم مع طبيبهم ( .)GPبوسع الـ  GPأن
ّ
األعراض بصورة معتادة.

األعراض الشبيهة باإلنفلونزا

حس
تشمل األعراض الشبيهة باإلنفلونزا ما يلي :ارتفاع بالحرارة والسعال والتهاب في الحلق وضيق في التنفس وفقدان
ّ
الشم .يمكن العثور على المزيد من المعلومات عن أعراض  COVID-19على الموقع .NSW Health website
وحس
التذوق
ّ
ّ
ّ
وعلى التالميذ الذين تبدو عليهم حتى أعراض طفيفة شبيهة باإلنفلونزا المغادرة فورا ً وعدم الرجوع لحين أن يحصلوا
على نتائج تثبت عدم إصابتهم بـ COVID-19وتكون األعراض قد زالت عنهم.

تسريع الحصول على نتائج فحص COVID-19

بوسع تالميذ  HSCتسريع الحصول على نتائج فحصهم لـ.COVID-19

للقيام بذلك عليهم:

•أن يذكروا إنهم تالميذ  HSCعندما يخضعون للفحص

•أن يتأكدوا من قيام الممرضة أو الطبيب الذي يجري الفحص بإضافة عبارة ‘( ’urgent - HSCعاجل  )HSC -على
إحالتهم للفحص

•االنعزال الذاتي لحين استالم نتيجة تثبت عدم إصابتهم
•إبراز النتيجة التي تثبت عدم إصابتهم إلى المدرسة

•االتصال على الرقم الذي أعطته العيادة للتلميذ إذا لم يستلم النتيجة خالل  36ساعة.
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التقليل من مخاطر انتقال الفيروس

ّ
معقم لليدين قبل البدء باالمتحان.
•على التالميذ غسل أيديهم أو استخدام

•االستمرار بالممارسات الجيدة للنظافة الصحية الشخصية خالل االمتحانات بما فيها تغطية السعال أو العطس بالسعال
أو العطس في مرفق اليد أو في منديل ورقي ،ورمي المحارم الورقية عند انتهاء االمتحان في سلة المهمالت

•تج ّنب مصافحة التالميذ اآلخرين أو غمرهم في أيام االمتحانات.

•سوف تتوفر في جميع مرافق االمتحانات لوازم النظافة الصحية التالية:
ِّ
معقم لليدين
◦ ◦سائل
◦ ◦مناديل رطبة

•بوسع التلميذ مسح طاولته بمناديل رطبة قبل البدء باالمتحان إذا شاء ذلك.

•ينبغي على التالميذ عدم االختالط في مجموعات كبيرة قبل االمتحان أو بعده.
•سوف يتم تنظيف غرف االمتحانات كل يوم.

ترتيبات الوصول وتسجيل الحضور

والتوجه مباشرة إلى غرفة االمتحان
•ينبغي على التالميذ الوصول قبل موعد االمتحان بـ 20دقيقة على األكثر
ّ
المخصصة للفحص لتسجيل حضورهم.
ّ

•سوف ُيطلب من التالميذ التوقيع على ورقة حضور تثبت حضورهم لالمتحان ،وتشمل وسائل االتصال بهم
والتصريح بأنهم ال يعانون من أعراض شبيهة باإلنفلونزا.

األماكن البديلة لالمتحانات

ُّ
حددت مدرستكم مكاناً بدي ً
تعذر متابعة إجراء االمتحان في المكان المخطط له .يتم تزويدكم بهذه
ال لالمتحان في حال
لقد ّ
المعلومات في جدول االمتحانات الزمني الخاص بكم ،وذلك حتى يكون المكان متوفرا ً في غضون فترة قصيرة إذا لزم األمر.

هذا الترتيب هو لالحتياط فقط وعلى التالميذ الحضور إلى مكان االمتحان المخطط له إال إذا أبلغتهم المدرسة بخالف

ذلك .يجب أن ال تتوجهوا إلى مكان بديل مقترح إذا لم تبلغكم المدرسة بذلك.

حاالت اإلصابات المؤكدة بـCOVID-19

ّ
مؤكدة سوف تؤثر على
إذا قامت  NSW Healthبإبالغ المدرسة خالل فترة االمتحانات أنه توجد حالة COVID-19

للحد من التعطيل متى أمكن ذلك .وقد تبلغكم المدرسة في اليوم السابق لالمتحان بأنه سيتم
المدرسة ،فتوجد ترتيبات
ّ
نقله إلى المرفق البديل المذكورة تفاصيله في الجدول الزمني الخاص بكم أو بأن االمتحان قد يتم إلغاؤه.

المرض والظروف المناوئة

يتأهل التالميذ الذين ال يحضرون إلى االمتحان بسبب معاناتهم من أعراض ،أو الذين ُيطلب منهم المغادرة بعد فحصهم،
يتأهلون إلى تقديم طلب خاص بالمرض أو الظروف المناوئة .وسوف تساعدهم المدرسة في عملية تقديم الطلب عند
اللزوم.

خدمة الترجمة الهاتفية

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلوماتُ ،يرجى االتصال بمدير أو مديرة مدرستك .وإذا كنت بحاجة إلى مترجم شفهي

مترجما بلغتك .ستكون
لمساعدتك في استفساركُ ،يرجى االتصال بخدمة الترجمة الهاتفية على الرقم  131 450واطلب
ً
هذه الخدمة مجانية لك.
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